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خریدن و خواندن به روز نرشیات خارجی، از آن جایی که منی توانیم این 

نرشیه ها را در دکه های روزنامه فروشی  شهر مان پیدا کنیم، معموال کار آسانی 

به نظر منی رسد؛ گروه فرهنگ و هرن دیجی کاال این اتفاق را برای تان شدنی 

کرده است. زیرمجموعه ی کتاب و مجالت گروه فرهنگ و هرن مثل یک دکه ی 

روزنامه فروشی شامره های جدید و قدیمی مجله های مهم خارجی را مقابل 

چشم تان می گذارد تا مطابق سلیقه و عالقه تان از خواندن مجله های خارجی 

بی نصیب منانید. در این بخش می توانید مهم ترین مجله های هرن، دکوراسیون، 

اجتامعی، ورزش و موضوع های متنوع دیگر را پیدا کنید. اگر آشنایی زیادی با 

مجله های خارجی ندارید، در بخش معرفی اجاملی محصول می توانید اطالعات 

خوبی درباره ی هر مجله به دست آورید، انگار جلوی یک دکه ی روزنامه فروشی 

فرصت داشته باشید مجله مورد نظرتان را ورق بزنید. بعد از این که مشرتی 

یک یا چند مجله شدید، می توانید به راحتی مجله ی مورد نظرتان را در سایت 

سفارش دهید و چند روز بعد آن را دریافت کنید. این بخش دیجی کاال هر 

ماه به روز می شود و شامره های جدید مجله هایی که آن سوی آب ها منترش 

می شوند، فقط با چند روز تاخیر به دست تان می رسند. 

در گروه فرهنگ و هرن دیجی کاال می توانید شامره های 

به روز مجله های معروف خارجی را بخرید

 در بیسـت سـال گذشـته   هربـار مجلـه ی سایت  اندسـاوند  
)Sight & Sound ( از منتقـدان سـینمایی دربـاره ی بهتریـن فیلم 
تاریـخ سـینما نظرسـنجی می کـرد، »سـرگیجه« ی هیچـکاک به 
عنـوان اولیـن فیلم و »همشـهری کین« اورسـون ولـز دومین فیلم 
بـود. اما کم تر کسـی فکـر می کرد در نظرسـنجی سـال ۲۰۱۲جای 
ایـن دو فیلـم بـا هـم عـوض شـود. سایداندسـاوند عـاوه بـر ایـن 
کـه یکـی از معتبرتریـن ماهنامه هـای سـینمایی جهـان اسـت، به 

نظرسـنجی هایی که هر ده سـال یک بار از منتقدان شناخته شده ی 
سـینما انجـام می دهد شـهرت دارد. سایت اند سـاوند در چند سـال 
 Directors’ اخیـر عاوه بـر منتقـدان، از کارگردان ها هم بـا عنـوان
Top Ten Poll درباره ی بهترین فیلم عمرشـان نظرسنجی می کند 
کـه آن هـم جذابیت های خـودش را دارد. سـردبیر سایت اند سـاوند 
نیک جیمز، یکی از منتقدان شناخته شـده ی سینماست.  این مجله  

زیـر نظر موسسـه ی فیلم بریتانیا منتشـر می شـود.

Sight & Sound

   سايت اند ساوند در 

انگلستان و با حاميت 

موسسه ي فيلم بريتانيا 

منترش مي شود و ييك از 

معتربترين مجله های 

سيناميي جهان است.

   زبان انگلیسی

  انتشار از سال ۱۹۳۲

  ماهنامه 
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برای گروهـی کـه عاقه مند به دنیـای علم 
و تکنولـوژی هسـتند، گزینه هـای متنوعی 
از مجله هـای مختلـف در سـایت دیجی کاال 
وجـود دارد. یکـی از معتبرتریـن مجله های 
این بخـش ماهنامه ی نشـنال جئوگرافیک 

)National Geographic( اسـت.

فکـرش را بکنیـد کـه در یکـی از بعدازظهرهـای طوالنـی بهـار همان طور که 
روی کاناپـه ی خانه تـان لـم داده ایـد و مجلـه ای را ورق می زنیـد، مطلبـی 
دربـاره ی تغییر دکوراسـیون اتاق نشـیمن یـا ایده های جذابی دربـاره تبدیل 
کـردن بالکن دو متری تـان به یـک باغچه ی جمع وجـور آپارتمانـی بخوانید. 
ایده هایـی کـه بـه جـای این کـه جیب تـان را خالـی کنند، بیشـتر بـر پایه ی 
خاقیت انـد و اجرای شـان معمـوال هزینه ی چندانـی نـدارد. کاری که آیدیل 

هـوم )Ideal Home( برای تـان انجـام می دهـد.

National GeographicIdeal Home

   نشنال جئوگرافیک 

یکی از مشهورترین و 

معتربترین مجله های 

مرتبط با محیط زیست و 

طبیعت در جهان است. 

نشنال جئوگرافیک به 

غیر از مجله ی اصلی، چند 

نرشیه دیگر در زمینه ی 

گردشگری، حوادث و 

کودکان منترش می کند.

   اگر دکوراسیون خانه  برای تان تکراری شده 

و می خواهید با هزینه ی کمی آن را تغییر دهید، 

مجله ی آیدیل هوم ideal Home پر از ایده های 

دست اول و قابل اجرا برای شامست. 

 کاغذ گالسه ی رنگی

 تاریخ انتشار از سال ۱۹۲۰ 

  ماهنامه

  انتشار به ۳۱ زبان 

  نرشیه ی رسمی انجمن 

جغرافیای ملی امریکا 

  تاریخ انتشار از سال ۱۸۸۸

  ماهنامه
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یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای ماشـین بازها این 
اسـت کـه اطاعات شـان دربـاره ی ماشـین های 
دنیـا کاما به روز باشـد. درواقع دانسـتن جزئیاتی 
ماننـد این که فلـز به کار رفته در اتـاق آخرین مدل 
بـی ام و چه قـدر باعـث شـده تـا وزن کلی ماشـین 
نسـبت به مـدل قبلـی اش تغییـر کند، برای شـان 
سـوال جذابـی اسـت. اطاعاتـی از ایـن دسـت را 
می توانیـد در اتـوکار )Autocar( به دسـت آورید.

عطش دوسـت داران فوتبال برای دانسـتن حواشی 
و خبرهـای فوتبالـی هیچ وقـت از بیـن نمـی رود. 
دیجـی کاال بـرای ایـن دسـته از عاقه منـدان دو تا 
از معروف تریـن مجله هـای فوتبالـی جهـان یعنی 
ورد سـاکر )World Soccer( و مـچ )Match( را 
بـه صـورت آن الیـن می فروشـد.  در ایـن مجلـه 
می توانیـد حتـی  از جزئی تریـن اتفاق هـای دنیای 

فوتبـال در سراسـر جهـان باخبر شـوید. 

در بیـن مجله های اجتماعی، ریدرز دایجسـت یکی 
از ماهنامه های مشـهور اسـت. در ریدرز دایجسـت 
می توانیـد مطالبـی با موضوعات سـامت، سـینما، 
داسـتان، طنز و سـرگرمی و حتی آشـپزی بخوانید. 
ریدرز دایجسـت در دهه ی بیسـت بـرای مهاجرانی 
چـاپ می شـد کـه از سراسـر جهـان بـه امریـکا 
می رفتنـد. ایـن مجلـه تـاش کـرد تـا مهارت های 

زندگـی در کشـور دیگر را بـه مهاجـران بیاموزد.

AutocarWorld SoccerReader Digest

  مجله ی تخصصی فوتبال

  تاریخ انتشار از سال ۱۹۶۰

  ماهنامه

   اتوکار کیفیت چاپ باالیی دارد و 

می توانید جزئیات  طراحی هر  ماشین 

را در عکس به خوبی ببینید.

  تاریخ انتشار از سال 1895

  هفته نامه

 یکی از پرتیراژترین 

مجله های جهان

  انتشار به ۲۱ زبان

 ماهنامه

   ریدرز دایجست از 

معدود مجله های سبک 

زندگی برای مخاطب 

عام است که به خط 

بریل برای نابینایان چاپ 

می شود. 
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